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 نیشده است که خداوند متعال در پس ا تیمتن: از ابن عباس روا��
« ق»به نام  یاست و در پس آن کوه دهیبه گردش آفر ییایدر ن،یزم

 یکوه زیو در پس آن ن چرخدیبر آن م ایاست که آسمان دن دهیآفر
 دهیاطرافش آفر ییایاست و خدا در پس آن هم در نیزم نیهفت برابر ا

است که آسمان دوم بر آن « ق»به نام  یاست و پس از آن هم کوه
 نیهفت کوه شمرد. و گفت ا ا،یهفت در ن،یو تا هفت زم چرخدیم

ُّهُ یَ وَ الْبَحْرُ »: دیفرمایقول خدا که م یاست معن « مِنْ بَْعدِهِ َسبَْعةُ أَبْحر مُد
. قطعاً ردینپذ انیسخنان خدا پا د،یآ یاریبه  گرید یایرا هفت در ای}و در

 است.{  میحک ریکه شکست ناپذ تخداس

 



بر گرد عالم « ق»به نام  یشده است که خدا کوه تیاز ابن عباس روا
هرگاه و بر آن است  نیاست که زم یاتا صخره شیها شهیکه ر دهیآفر

را که  یاشهیتا ر دیفرمایرا بلرزاند، به آن کوه م یا هیخدا بخواهد قر
 ��بلرزد هیآن قر نیآن است بجنباند که زم یپهلو

آن  یاهیچشم گرد است. س یدیچون سف ن،یمتن: کوه قاف گرد زم��
 انیاز مفسران ب یکیجهان.  نیاست نه از ا گرید یپشت قاف از سرا

چون نقره زالل است که  دیسف ینیخدا در پس قاف زم یکرده است: برا
ها رو به عرش دارند طول دارد و در آن فرشته دیچهل روز گردش خورش

 یخبر سیو از آدم و ابل ستیها چکنار آن دانندیخدا نم بتیو از ه
 یآن به جا امتیاند روز ق. و گفتهباشندیم نیچن امتیندارند و تا روز ق

َّه اعلم. گفته است:  و د،یآیما م نیزم باالتر از  یکوه «بیسراند»الل
و همان است که خدا آدم را از بهشت به  باشدیهند م یایدر در نیچ

هفتاد  یبه دراز یدر آن است که در سنگ شیپا یجا و آوردیآن فرو م
 یچون برق است و کس یکوه تابش نیوجب فرو رفته است و بر ا

 دیشویگاه آدم را مبه آن نگاه کند و هر روز باران دارد و قدم تواندینم
با ارزش است و چند جور عطر و  یهاو سنگ اقوتیو گردش چند نوع 

که دو  ایکوه تا کنار در نیاست و آدم از ا ندر آ شماریب ییدارواهانیگ
 ��گام زد کیروز راه است، 

و  أجوجیکه به سد  نیتا ا میگاه به حرکت خود ادامه دادمتن: آن��
کوه  نیدر پس ا یی. حضرت به باد فرمان داد: ما را در جامیدیمأجوج رس

اشاره نمود که  یادهیو با دست خود به کوه سر به فلک کش اوریفرود ب
 آن کوه خضر بود. 



چشم است  دید دازهکه ارتفاع کوه به ان میدید م،یبه کوه نگاه کرد یوقت
و تار بود و از اطرافش دود  اهیشب س یارهچون پابود که هم یو آن کوه

ابا محمد! من  یالسالم فرمود: ا هیعل نیرالمؤمنیام. خاستیبر م
امر هستم و آن بردگان تحت فرمان من هستند. سلمان  نیصاحب ا

 وها قامت هر کدامشان صد گونه آن کی. دمی: سه گونه خلق ددیگو
ذراع بود و گونه دوم هم، قامت هر کدام از آنان شصت ذراع بود  ستیب

خود  ریگوشش را در ز کیو گونه سوم هم چنان بود که هر کدامشان 
 نیرالمؤمنیگاه ام. آندیچیپیرا دور خود م یگریو گوش د کردیپهن م

 جابه آن یالسالم به باد دستور داد تا ما را به کوه قاف برساند. وقت هیعل
به شکل  یاکه آن کوه از زمرد سبز رنگ است. و فرشته میدید م،یدیرس

السالم  هیعل نیالمؤمن ریآن کوه است. آن فرشته به ام یعقاب بر رو
 ان،یپروردگار جهان نیو جانش یوص ینمود و گفت: سالم بر تو ا ینگاه

حضرت جواب سالم او را داد. و فرمود:  د؟ییفرما یجواب سالم را م ایآ
آن  م؟یکه ما به سئواالت تو پاسخ ده نیا ای ییسخن بگو یخواهیم

 ای. حضرت فرمود: آنیرالمؤمنیام یا دییفرشته گفت: بلکه شما بفرما
آن فرشته  ؟یکن داریالسالم د هیبه تو اذن دهم که با خضر عل یخواهیم

. حضرت فرمود: به تو اجازه دادم. سپس آن فرشته بسم هللا یگفت: آر
که ناگهان آن  میکوه قدم زد یبر رو یرفت. و ما اندکگفت و با شتاب 

خود بازگشت. سلمان گفت:  گاهیالسالم به جا هیخضر عل داریفرشته از د
 ینکرد، مگر زمان داریکه آن فرشته با خضر د نمیبی! منیرالمؤمنیام یا

 که از شما اجازه گرفت؟ 

 



اگر  راشت،که آسمان را بدون ستون اف ییحضرت فرمود: قسم به خدا
خود تکان  یاز جا دنینفس کش کیها بخواهد به اندازه از آن یکی

که من به آنان اجازه دهم  نیمگر ا کنند،یخود حرکت نم یبخورد، از جا
صلوات  نیحس هیو نه تن از ذر نیو بعد از من حسن و بعد از او حس

از فرزندان  نیکه نهم رسندیمقام م نیبه هم زین نیاجمع همیهللا عل
 ��است فیفرجه الشر یقائم آل محمد عجل هللا تعال ن،یحس

الّسالم به باد دستور داد به جانب  هیعل نیرالمؤمنیمتن: سپس ام��
کوه از زمرد سبز است  میدید م،یدیجا که رسکوه قاف حرکت کند. به آن

که فرشته  نیاست به صورت عقاب. هم یاآن فرشته یو بر رو
رسول  یّ وص ای کیگفت: الّسالم عل د،یالّسالم را د هیعل نیرالمؤمنیام

َّه و خل الّسالم جواب  هیمن حرف بزنم؟ امام عل یدهیفته. اجازه میالل
به  یکه بخواه یصحبت کن. در صورت یلیسالمش را داد و فرمود: اگر ما

. فرشته گفت: تو بفرما یاز من بکن یچه سؤال یخواهیکه م میگویتو م
خضر  دنیبه تو اجازه دهم که به د یخواهی! فرمود: منیرالمؤمنیام ای

. گفت: درست است. فرمود: به تو اجازه دادم. فرشته یبرو مالّسال هیعل
َّه الرحمن الرح»گفت  نکهیبعد از ا با سرعت حرکت کرد.  ،«میبسم الل

نگذشت که فرشته بعد از  یزی. چمیراه رفت یکوه مقدار یسپس رو
 یالّسالم به مکان خود برگشت. سلمان گفت: ا هیخضر عل ارتیز

نکرده بود تا شما  ارتیفرشته خضر را ز نیا کنمی! گمان منیرالمؤمنیام
که آسمان را بدون ستون  یی. فرمود: قسم به آن خدایبه او اجازه نداد
نفس  کیداشته باشد به قدر  میها تصماز آن یکیبرافراشته، اگر 

 ل دهد، تا من اجازه ندهم نخواهد رفت.مح رییخود تغ یاز جا دنیکش



و نه نفر از  نیبعد از او حس وخواهد شد  نیچن زیحاِل پسرم حسن ن 
: اسم میاست. عرض کرد شانیآنها قائم ا یکه نهم نیاوالد حس

 ای: می. گفتلیفرمود: ترجائ ست؟یکه مأمور قاف است چ یافرشته
 ؟یگردیو بر م ییآیم جانی! شما هر شب چگونه به انیرالمؤمنیام

را شکافت  هکه دان یطور که شما را آوردم. قسم به آن کس نیفرمود: هم
 ارمیآن قدر در اخت نیها و زممن از ملکوت آسمان د،یو انسان را آفر

. دیتاب تحملش را ندار د،یاز آن مطلع شو یهست که اگر شما مقدار
حرف  کی ایاسم اعظم خدا هفتاد و دو حرف است. در نزد آصف بن برخ

او و تخت  نیحرف را به زبان آورد و خداوند فاصله ب کیبود و همان 
از  ترعیسر نیکه تخت را برداشت. بعد زم یرا فرو برد، به طور سیبلق

برگشت. به خداوند سوگند در نزد  یچشم به هم زدن به صورت اول کی
هست که خداوند به خود  گریحرف د کیما هفتاد و دو حرف است. 

َّه العل بیداده و در علم غ اختصاص  یاست. و ال حول و ال قوة ااّل بالل
 میدیفضا رس انیبه باد دستور داد و ما را حرکت داد تا م بعد. میالعظ
. بعد ما را به فاصله کمتر از میدیدرهم )سکه( د کیرا مانند  نیو زم

الّسالم گذاشت.  هیعل نیرالمؤمنیچشم به هم زدن، در خانه ام کی
. موقع برآمدن میدیرس نهیبه مد گفتیموقع اذان ظهر که مؤذن اذان م

است! در  زی: واقعا شگفت انگمی. گفتمیخارج شده بود نهیآفتاب از مد
در مدت پنج ساعت  میکه پنج سال راه است و برگشت میکوه قاف بود

و  ایتمام دنالّسالم فرمود: اگر من بخواهم  هیعل نیرالمؤمنیاز روز. ام
چشم به  کیهفتگانه را بگردم و برگردم در فاصله کمتر از  یهاآسمان

: به خدا قسم می. عرض کردتوانمیکه دارم م یمهم زدن با اسم اعظ
پس از برادر و  یهست زیانگ رتیپروردگار و معجزه ح یعظما تیشما آ

ّ  امبریپ تیپسر عمو َّه عل یاکرم صل  ��و آله هیالل



 

َّه عل یصل غمبریمتن: از پ�� و آله در مورد قاف و پشت قاف  هیالل
نقره  نیطال و هفتاد سرزم نی. فرمود: در پس آن هفتاد سرزمدندیپرس

پر فرشته است  نیاز مشک که در پس آن هفتاد زم نیاست. هفتاد زم
هزار سال راه است.  نیهر زم یکه نه گرم و نه سرد است. در ازا

. گفتند: یکیاز تار یافرمود: پرده ست؟یچ هارشته: از پس فدندیپرس
 ست؟ی: پشتش چدندیاز باد. پرس یافرمود: پرده ست؟یپشت آن چ
گرد  یفرمود: مار ست؟یاز آتش. گفتند: در پس آن چ یافرمود: پرده

و پادشاه همه مارها  دیگویم حیخدا را تسب امتیهمه جهان که تا روز ق
از نور. گفتند: در  یاردهفرمود: پ ست؟ی: در پس آن چدندیاست. پرس
 ��خدا. یفرمود: دانش و قضا ست؟یپس آن چ

 

اما  تابندیوجود کوه قاف را بر نم دی: دانشمندان علوم جدیعلمنکات��
نشده است  ادی یاسالم ثیتوجه داشت که از کوه قاف تنها در احاد دیبا

همان کوه قاف است. در  یالبرز کوه باستان زین یرانیا ریبلکه در اساط
اشاره شده است.  یکوه نیبه وجود چن شیکم و ب زین گریملل د ریاساط

و  یکوه باستان نیوجود ا دیعلم جد کهنیبه صرف ا میتوانینم
 یهاداده یو حت نیمعصوم ثیاز احاد یاز انبوه تابدیرا بر نم یااسطوره
 ی. )متاسفانه بعضمیو کوه قاف را منکر شو مییصرف نظر نما یااسطوره
 اتیلیاند و آن را از اسرائمعاصر ما وجود کوه قاف را منکر شده یاز علما

کوه قاف  ثیدر باب احاد توانیاست که م یدر حال نیاند. ادانسته
 تواتر نمود.( یادعا



 باشد؟ تواندیکوه قاف کجا م اما

 نیتخت قائل به وجود کوه قاف در دور تا دور زم نیزم هینظر طرفداران
. در دانندیم یخی یهستند. قاف را کوه شیخو هیگرد و تخت در نظر

ما را پوشانده  نیآن دور زم یخی یهاواقع از منظر آنان قطب جنوب و کوه
کوه قاف  ثیبنابر احاد رایدر تضاد است ز تیبا احاد هینظر نیاست. ا

 نیکه در نزد طرفداران زمسبز است. حال آنزبرجد  ایاز جنس زمرد 
داده  چیاست که ه نیچه که مسلم است ااست!آن یخیکوه  نیتخت، ا

ما  یماد نیکه گرداگرد زم نیما وجود کوه زمرد یدر عالم ماد یامشاهده
 و کجاست؟! ستی. پس قاف چدینماینم دییرا پوشانده باشد تأ

 :دییچند نکته درباره کوه قاف توجه نما به

 احاطه دارد. نیاست که بر زم ی: قاف کوه۱ نکته

 : رنگ سبز آسمان از آن است.۲ نکته

تا اهل خود  دینمایکوه قاف حفظ م لهیرا به وس نی: خداوند زم۳ نکته
 را فرو نبرد!

 زبرجد سبز رنگ است. ایاز جنس زمرد  ی: قاف کوه۴ نکته

« ۴/۱۰۵۶۴» ثیدر حد السالمهیالرضا عل یبن موس ی: امام عل۵ نکته
قرار دارد. )کوه  ی. که در پشت نُطاق آسمان، زبرجد سبزرنگندیفرمایم

پشت آن هفتاد هزار جهان دارد. که مخلوق آن  لیقاف( که خداوند جل
 هستند.  انیو جن انیاز آدم شیب



.( دانندیو جن م انسکه مخلوقات را منحصر در  ی)قابل توجه کسان
  ستینُطاق چ دندیاز حضرتش پرس یوقت

که کوه  شودیاستنباط م گونهنیا ثیحد نیفرمودند: حجاب و پرده از ا
 چشم ما در حجاب است. دیقاف در آسمان قرار دارد و از د

 یبه شکل کرکس قرار دارد که نام و یا: در کوه قاف فرشته۶ نکته
 است. لیترجائ

با توجه  ری. به نظر فقدر کجا قرار دارد یمشخصات نیکوه با چن نیا اما
ما  دیو اسطوره، کوه قاف در آسمان قرار دارد و از د اتیو روا ثیبه احاد

 ،یزرتشت نییو آ یرانیا ریگفته شد که در اساط شتریدر حجاب است. پ
را  رزکوه الب یهاونند، که با ستاره ونند ارتباط دارد. گذرگاه زدیا
است که امروزه ما آن را با نام نسر واقع  یاستاره. ونند همان پوشاندیم
 .میشناسیکرکس نشسته م ای

 :دییتوجه فرما ریفقرات ز به

و سعد ذابح  یرانیهمان نسر واقع در نجوم ا ای (wanandستاره ونند )}
غرب است. از اباختران بهرام دشمن  ایسپاهبد خاوران  ،یدر نجوم سغد

 رومندتریحمله آورد، بهرام از ونند ن منیکه اهر نشیاوست. در آغاز آفر
و  رزالب یو بزه کرد. ونند در گذرها و درها یگناهکار لیدل نیبود. به هم

و دروجان را  انیو پر وانیبر در دروازه دوزخ گمارده شده است تا راه د
. ستاره رندیو ماه و ستارگان را بگ دیخورش یها جلوببندد و نگذارد آن
در شکنجه روان دروندان و گناهکاران  یمنیقدرت اهرونند و گرز مهر از 

 . دیآیبه حساب م زدانیونند از ا لیدل نی. به همکاهندیم



در نزد  لی)ستاره سه سی)نسر واقع، کرکس نشسته( و سدو ونند
( و هفتورنگ یمانی ی)شباهنگ، شعرا شتریدُبران( و ت نیمحقق یبعض

 یبر سر دوزخ، برا یپاسداربه بنلت النعش(  ی)هفت ستاره صورت فلک
را در دوزخ از آزار سخت  وانیاند تا دگماشته شده انیپاس داشتن دوزخ

 ژهیبو مانند؛یستارگان در رنج م نیجهت ا نی. از ادارندکاران باز گناه
آنان  یخشنود یاست که برا یرو نیستاره ونند که بزرگ آنان است. از ا

روز اورمزد )اول( ماه  ژهیو نییکه آرا،  دیخواند و ونند بُر شیاین دیبا
داشت. ونند  شکشیپ گریاست، به ونند و سه ستاره د نیفرورد
 میرا از ب انیکار روان ذوزخ نیو با ا افکندیرا در دوزخ م شیخو یروشنا

را رسن و دست  زدیونند ا» یتی. به روادهدیم یو آسان رهاندیم یکیتار
که اشاره است به پخش و منتشر بودن تشعشع ستاره « است اریبس

 نیا یاریبه  هاکیهست. پ زیونند. ونند ستاره ضد سحر و جادو ن
 (۴۳۰ص  یرانیا ری.{)کتاب فرهنگ اساطابندییستاره راه خود را م

در  ییگو یرانیا ریدر اساط زیالبرز ن دیینمایکه مالحظه م گونههمان
 سیو سدو شتریآسمان قرار دارد که ستارگان ونند و هفتورنگ و ت

 ! پوشانندیآن را م یهاگذرگاه

و نجوم  ئتیکه استاد بزرگ علم ه یاقمشه یزمان یهللا عل تی: آنکته
آسمان »کتاب  ۳۴و  ۳۳در صفحات  باشندیقم م هیدر حوزه علم میقد

 نیمعادل جو کره زم قاف را در آسمان و شیخو« و ستارگان در قرآن
ستاره ونند  یرانیا ریدر اساط دیگونه که مالحظه نمود. اما هماندانندیم
را  یریو اساط یالبرز کوه باستان یواقع )کرکس( نشسته، گذرها سرن ای
 . پوشاندیم



تا  ندینمایبرپا م دیونند بر شیایکوکب ونند، مراسم ن یبرا انیزرتشت
 نی( در ایو زدی)کوکب ونند و ا یبه و شیبه زعم خو یمراسم نیبا چن

ونند  کبرب النوع کو ایو  یونند صورت مثال زدیرسانند. ا یاریامر مهم 
همانگونه  زین یاسالم ثیاست که در احاد نجایاست. نکته جالب ماجرا ا

است  یرانیا ریدر کوه قاف که معادل البرز اساط دیکه مالحظه نمود
نگهبان  ینشسته بود و به نوع لیبه صورت کرکس با نام ترجائ یافرشته

همان  یاسالم ثیاحاد لیمحتمل است که ترجائ اریکوه بود. بس نیا
ارتباط خاص شاه  گریباشد.نکته جالب د یرانیا ریونند در اساط زدیا

از متون « زهر بستن رنگین»ونند است. در  زدیبا ا یاافسانه دونیفر
 :میخوانیم یپهلو

ماه سپندارمذ )اسفند( و روز سپندارمذ )پنجم( و ماه سپندارمذ و }
سپندارمذ ماه سپندارمذ روز بستم زهر، سم و زفر )=دهان( همه 

ستاره ونند هرمزد  یاری)و(  وین دونیفر یرویخرفستران به نام و ن
باد. اشم. شفا باد.{ )کتاب  دونی( روا باد، اشهی)که هم گانیباور دهیآفر

 (۱۰۳صفحه  یهلوپ یهامتن

بستن زهر  ی. براباشدیم یپهلو یمتن که اصل آن جزو منتراها نیا
. شودیسپندارمذ )پنجم اسفند( انجام م دیخرفستران است که در روز ع

 ینب مانیو افسونگر به مانند سل یاافسانه دونیشاه فر جانیدر واقع ا
عزائم و دعوات خاص الخاص موجود  یدر بعض یحشمت اللّه که نام و

و  هیرا در علوم خف دونیشاه فر گاهیجا یبه خوب نی. و اباشدیاست م
با  دونی. اما از ارتباط خاص شاه فردهدیباستان نشان م رانیا بهیغر

 ثیاحاد لیونند همان ترجائ زدی. اگر امیندار یونند اطالع چندان زدیا
 باشد.  یاسالم



بودن در جهان  نیذوالقرن یجد یهانهیاز گز یکی تواندیم دونیفر
به کوه قاف رفته است و  یاسالم ثیاحاد نیذوالقرن رایباستان باشد. ز

مالقات نموده  زیرا ن لینموده است و ترجائ یو مأجوج را زندان أجوجی
 است.

که در دوران شاه  میدانینهم م نکردیکتاب د تیبر اساس روا نیچنهم
از  یو گروه آورندیبه بار م یاریبس یهایتباه مازندر وانید دونیفر

را از سرشان کم  گانیفروما نیکه شر ا خواهندیم دونیمردم از فر
 نی. ادینمایمبارزه م شانسهیمازندر در دشت پ وانیبا د دونی. فردینما
 نیو مأجوج در دوران ذوالقرن أجوجی یبه فساد و تباه یتا حدود تیروا

 اتیو مأجوج روا أجوجیدارد و  زین ییشباهت دارد. هر چند که تفاوت ها
و  یو پر وی. ددید میمربوط به آن خواه ثیگونه که در احادآن یاسالم
 .ستندیجن ن

 :دییمازندر توجه نما وانیبا د دونیمبارزه فر تیروا به

مازندر و راندنشان  وانیو د دونیو مازندران: داستان برخورد فر دونیفر}
 نیآمده است که خالصٔه آن چن نکردی( در کتاب نهم درثی)=خُن رهیاز خُن

مازندر در  وانید د،یضحاک را به بند کش دونیکه فر نیاست: پس از ا
و مردم  دجا راندنرا از آن دونیفر اریو با حمالت بس دندیاقامت گز رهیخُن

با مازندرها  سهیبردند و گفتند که ضحّاک در مقا دونیبه فر تیشکا
 بود. یحکمران خوب

را  دونیبرخورد کرد. مازندران فر شانسهیبا مازندرها در دشت پ دونیفر
 . «میدهیجا راه نم نیما تو را به ا»دست کم گرفتند و بدو گفتند که 



 ینیاز ب دادیم رونیو باال تاخت و چون دم ب شیبه پ دونیگاه فرآن
چپ او  ینیسرد چون زمستان و از ب خت،یریم رونیراست او تگرگ ب

اسب  یگاه آنان را به پا. آنیابه اندازٔه خانه کیهر  ختیریسنگ م
( بست و به باال راند و آنان را به شکل دونی)=برادر فر ونیگُشن برما

 سنگ در آورد. 

آمدند و  رونیب ماریآزرده و ب گریسوم د کیدوسوم آنان را نابود کرد و 
احمد  دکترخرد ترجمه  ینویباز نگشتند. )م رهیکشور خُن نیبه ا گرید

 (۱۰۳صفحه  قاتیتعل ،یتفضل

مازندر، با داستان  وانیبا د دونیمبارزه فر تیروا گرید شباهت
است که مازندران در دوران متأخر  نیو مأجوج در ا أجوجیو  نیذوالقرن

البرز است  یهادر پشت رشته کوه نیکاسپ یایاز سواحل در ینام بخش
 نیاست و ا یاسالم ثیمعادل کوه قاف در احاد یرانیا ریو البرز در اساط

است. البته  یاسالم ثیاحاد نیو ذوالقرن دونیفر نیب یگریشباهت د
 وانید یبر رو یسد دونیفر نکرد،ید تیتوجه داشت که بنا به روا دیبا

 زینکته ن نیبد دیبا جانی. ادینمایبلکه با آنان مبارزه م زندیمازندر نم
 ییتفاوت ها یبا رشته کوه البرز امروز یرانیا ریتوجه نمود که البرز اساط

معنادار با رشته کوه  یکه ارتباطآن نیدر ع یریالبرز اساط یعنیدارد.  زین
و  ینیزم یما دارد اما خود کوه یماد نیزم یهاکوه ریو سا یالبرز کنون

 دون،یشاه فر دیگونه که مالحظه نمود. همانشودیمحسوب نم یمرئ
گونه که آن زین یدارد و از نظر دوران زندگ نیبا ذوالقرن ییهاشباهت

 ۱۷۰۰ نیب یادر بازه ادیبه احتمال ز دونیام شاه فرنموده یبررس ریفق
 است.  ستهیزیم الدیاز م شیپ ۲۲۰۰ یال



و بازگشت به دروس  نیرا ان شاءاللّه پس از اتمام دروس ذوالقرن نی)ا
 نیداد( و ا مینشان خواه یمهر نییبا آ یفتوت و خاکسار یوندهایپ

دارد.  یقرآن هماهنگ نیذوالقرن یزندگ یخیتاربا بازه  قایدق یخیبازه تار
 یاز زندگ شیپ یاقرآن در بازه نیذوالقرن میگفت شتریهمانگونه که پ رایز

و پس از طوفان نوح  الدیاز م شیپ ۱۳۰۰اللّه در  میکل یحضرت موس
 است.  نمودهیم یاللّه زندگ ینج

. از آن جمله ردقرآن دا نیبا ذوالقرن زین ییهاتفاوت دونیفر نحالیاما با ا
 ایاشاره نمود. و  یو یبرا نیلقب ذوالقرن یریبه عدم بکار گ توانیم
 السالمهیاز خضر عل یو یداستان زندگ یهاتیکدام از روا چیدر ه کهنیا
دهاک  یبر آژ یاز غلبه و نیذوالقرن یزندگ تیدر روا اینشده است.  ادی
 یجد نهیگز تاندر جهان باس میبگو دینشده است. در مجموع با ادی

 میبودن وجود دارد. که ان شااللّه بدان خواه نیذوالقرن یبرا زین یتر
 پرداخت.

ا بر کوه بن نی. گفته شد که امیقاف برو یاحال به سراغ کوه افسانه اما
در آسمان باشد. اما  دیبا یبه احتمال قو یااسطوره تیو روا ثیاحاد

زبرجد سبز است  ایکه کوه قاف از زمرد  میخواند ثیکجا، در حد قایدق
آسمان از کوه قاف است.  یو پشت نطاق آسمان قرار دارد و سبز

}هسته مذاب  دیدانشمندان علوم جد افتهیکه بر اساس  میدانیم
همه  نیدر ب یسیمغناط دانیم نیتریقو جادیباعث ا نیزم ارهیس
مواد  یگرداب یهاانی. جرشودیم یمنظومه شمس یسنگ یهاارهیس

که بر همه  کندیم جادیرا ا یسیمغناط یدانیم نیهسته زم یمذاب آهن
که در دامنه نفوذ آن قرار دارد  یکیکتربار ال یدارا ای یسیاجسام مغناط

 . گذاردیم ریتأث



در همه جهات توسعه  نیبرابر قطر زم نیتا چند یسیمغناط دانیم نیا
که در برخورد با  آوردیرا به وجود م یمگنتوسفر ایو مغناط کره  ابدییم

 یدیخورش یو به بادها شوندیم یناش دیکه از خورش یذرات باردار
ذرات  نی. عمده ادهدیشکل م رییکرده و تغ ملمعروف هستند تعا

که به کمربند وان آلن  افتندیبه دام م یدونات شکل هیباردار در ناح
فضا  یهم برا تواندیم هیناح نیبا ا یمعروف است. مجاورت طوالن

که از درون  یفضانوردان خطرناک باشد. ذرات باردار یو هم برا ماهایپ
با  گذرندیم نیزم یسیمغناط یهابقط یکیدر نزد یسیمغناط دانیم

را به وجود  یدرخشان یبرخورد کرده و نورها نیجو زم یهامولکول
المعارف  رهیمعروف هستند.{ )کتاب دا یقطب یهاکه به شفق آورندیم

 (۴۶صفحه  انیتا لبه جهان نشر سا نیمصور فضا از زم

 دهیرا که گاه به رنگ سبز د یقطب یهاشفق میبتوان دیشا نیبنابرا
کوه  ثیدر احاد نیمورد اشاره حضرات معصوم یرا همان سبز شودیم

که در آسمان با چشم  یالظاهر تنها رنگ سبز یعل رای. زمیقاف بدان
 نی. هرگاه اباشدیم یقطب یهاشفق نیهم شودیم دهیما د یظاهر
کوه قاف را  یهمان نیاحتمال ا میتوانیآنگاه م مینرا درست بدا قیتطب

. در میرا در بر گرفته است بده نیبا کمربند ون آلن که گرداگرد کره زم
ما قرار دارد و  یماد نیکه کوه قاف گرداگرد زم میخوانیم ثیاحاد یبعض

قرار دارد! و هرگاه خداوند بخواهد  نیزم یهاکوه یتمام ریدر ز شیرگ ها
 .لرزاندیآن رگ را م دینما جادیا نیدر زم یازلزله

و از طُرُق عامه  یبدیکشف االسرار م ریکه از کتاب تفس ریز ثیحد به
 :دیینقل شده است توجه فرما



 دیتا به کوه قاف رس گشتیگرد عالم م نیوهب منبه آورده که ذوالقرن }
به سخن آورد تا از  ی. خدا کوه ]را[ با ودیخرد د یهاو گرد کوه قاف کوه

گفت: انا قاف، منم  ستیو نامت چ یکه ما انت تو چه باش دیپرس یو
 نیگفت ا ستیخرد چ یهاکوه نیقاف گرد عالم در آمده، گفت: ا

از من  نیزم یاز شهرها یو در هر شهر یو در هر بقعت منست یهارگ
 است  یرگ

 دیمرا فرما یرا زلزله خواهد رسبه ارادت حق آن نیهر آن زم وسته،یبدو پ
را زلزله افتد. تا آن وستهیپ نیخود بجنبانم که به آن زم یاز رگها یتارگ

 ایگفت:  یبگو یزیقاف از عظمت اللّه با ما چ ایگفت  نیذوالقرن
است و از اندازٔه وهم  میکار خداوند ما عظ میاّن شأن ربنا لعظ نیذالقرن

. به عظمت او خبر کجا رسد و کدام عبارت به وصف او رونستیو فهم ب
 ،یبگو یزیچ دیچه کمتر است و در تحت وصف آرسد. گفت آخر آن

پانصد ساله راه طول آن و پانصد ساله  دهیاست آفر ینیگفت وراء من زم
من از حرارت  یاند پر از برف، ورنه آن برف بودآن، همه کوهان ضراه عر 

صفحه  ۹جلد  یبدیکشف االسرار م ری{ )تفسدیبگداخت ریدوزخ چون ارز
۲۷۴) 

بن  یامام عل ثیدر حد دیینمایگونه که مالحظه مهمان یگرام خواننده
کوه قاف در پشت نُطاق آسمان قرار داشت و  السالم،هیالرضا عل یموس

ونند که با ستاره ونند )نسر واقع= کرکس  زدیا ،یرانیا ریدر اساط
البرز  جهی. در نتپوشاندیکوه البرز را م یهانشسته( ارتباط دارد گذرگاه

 .در آسمان قرار دارد یبه نوع زین یکوه باستان



رگ  ای هاشهیکه کوه قاف ر میکتاب کشف االسرار خواند ثیدر حد اما
 یبخواهد به قوم یقرار دارد و چون حق تبارک تعال نیدرون زم شیها

 .دیآیزلزله م نی. و در آن نقطه از زمجنباندیعذاب بفرستد آن رگ را م

جمع  السالمهیامام رضا عل ثیو حد ث،یحد نیا نیب میگاه بخواه هر
وجود داشته  یارتباط نیو درون زم یقاف آسمان نیب دی. آنگاه بامیینما

 باشد. 

 قیتطب دیجد یشناس هانیارتباط را با علوم ک نیا میو هر گاه بخواه
کوه قاف با مکان کمربند ون آلن  قیدر تطب یلیدل گریگاه بار دآن میبده

 دانیگونه که گفته شد منشأ کمربند ون آلن از مهمان رایز میابییم
 .باشدیم نیدرون زم یسیمغناط

 یکه با بررس دهدیدانشمندان نشان م قاتیتحق یبعض جینتا یحت
محتمل  یامکان وقوع زلزله را تا حدود توانیم نیزم یسیامواج مغناط

 دانست.

گرداگرد جهان قرار  زیگفته شد البرز کوه ن شتریگونه که پ: همان۱ نکته
از کتاب  ریاند. به فقرات زاز آن رسته زین نیزم یهاحال کوه نیدارد در ع

جهان  انیم رگیجهان، کوه ت رامونی: }کوه البرز پدییبندهش توجه فرما
 زکه فرا یکوه نیکه نخست دیگو نی( و }در د۵۹است { )بندهش ص 

 جدهی( به هگرید یها )بخت بود. از آن پس، همٔه کوه یزدیرست البرز ا
 ستی: دورستیهشتصد سال م دنیسال فراز رستند. البرز تا بسر رس

)سال( تا  ستیدو ه،یسال تا به ماه پا ستیدو ه،یسال )تا( به ستاره پا
 آسمان. یسال تا به باال ستیدو ه،یپا دی)به( خورش



ها از البرز فراز رُستند، به شمار دو هزار و کوه گریکه( د دی)گو نیچن
 رامونی: البرز، پمیرا گو شانیا لیتفض… ر کوه، و چهل و چها ستیدو

 (۷۱است. { )بُندهش ص  وستهیبه آسمان پ ن،یزم نیا

زبرجد  ایاز زمرد  ثیتوجه داشت که جنس کوه قاف در احاد دی: با۲ نکته
در پشت  السالمهیالرضا عل یبن موس یسبز است و به فرموده امام عل
 نُطاق )پرده( آسمان قرار دارد. 

در  یکوه نیتوجه به اکتشافات دانشمندان و عدم مشاهده چنبا 
با  تیو قابل رو یمرئکوه  نیگونه که گفته شد به نظر اآسمان، همان

 یشناس هانیکه در تطببق با ک می. و اگر احتمال دادستین یچشم ظاهر
در باطن و  ریدارد. به نظر فق ینهمانیکوه با کمربند ون آلن ا نیا دیجد

به  ریکوه قرار دارد. در واقع به ظن فق نیملکوت محل کمربند ون آلن ا
کمربند ون آلن،  اردارذرات ب یتا مرزها یکیظیموازات عالم ماده و ف

 یکیظیف یآن ارتباط تنگاتنگ با هست یوجود دارد که هست ینویم یجهان
که از  ینویان مجه نیاز ا یرانیا ریباستان در اساط رانیا یما دارد. حکما

خلقت آن را در  یاند. و حتسخن گفته ارینظرها پنهان است. بس
و  نی)زم یمادجهان  نشیاز آفر شیسه هزار سال پ شیخو یشمارگاه
عالم در دوره  نیاند. از ا( دانستهاهایها و درختان و رودها و درکوه

هشتم و گاه عالم مثال  میو گاه به اقل ایگاه به عالم هورقل یاسالم
اند. دو شهر مهم کرده ادیاز عالم مثال نه تمام آن(  یکوچک ی)بخش

و تارس و  جوجو مأ أجوجیعالم قرار دارند. و  نیجابلقا و جابلسا در ا
)نه همه آنان( و  انیو جن انیاز پر یو مالوق و ماسوق و گروه لیتاف

 . ندینمایم یزندگ فیجهان لط نیدر ا… و  یااسطوره زدانیا



 یشده است و هست دهیما کش یکیظیو ف یعالم تا مرز جهان ماد نیا
چه که تا کنون بدان ما ارتباط تنگاتنگ دارد. آن نیزم یآن با بخش ماد

و  یاخانهگل یگازها دیمثل تول یندیاست که هر فرآ نیا امافتهی دست
ما  یادم نیزم اتیکه ح… و  یاجنگ بزرگ هسته کی یوقوع احتمال ای

 رییتغ نیالخصوص در جو و اتمسفر زم یرا تحت شعاع قرار دهد عل
موجودات )اعم از مثبت و  نیا یو هست اتیبر ح تواندیم دینما جادیا

 بگذارد. ریتأث زیعالمشان ن و( شانیمنف

 از شفق قطب شمال یریتصو

جو  یهاهیوارد ال نیزم یسیمغناط یهاکه بر فراز قطب یباردار ذرات»
 یبرخورد کرده و انرژ هیناح نیموجود در ا یبا گازها شوندیم یفوقان

مختلف  یهاها در رنگو باعث تابش آن دهندیم شیها را افزاآن
کننده در اطراف قطب شمال به نام  رهیخ شینما نی. اشوندیم

المعارف  رهی.{)داشودیشناخته م سیآرورا بورل ای یالقطب شم یهاشفق
 (۴۷ص  انینشر سامصور فضا، 

کوه  نیکه رنگ سبز آسمان از کوه قاف است. و ا میخوانیم ثیحد در
زبرجد سبز است.  ایدر پشت نطاق آسمان قرار دارد. و جنس آن از زمرد 

قرار دارد. ممکن است قاف  نی( کوه قاف در درون زمیها)رگ هاشهیو ر
 یسیمغناط دانیبا مکان م دیجد یشناس هانیبا ک قیدر تطب اتیروا

 شده است مرتبط باشد. دهین که تا کمربند ون آلن کشیدرون زم

 دارند.  یبزرگ منشأ آسمان یکه رودها میخوانیملل گوناگون م ریاساط در



گونه که قائل بودند و همان یآسمان ییمنشأ لیرود ن یبرا انیمصر
 یقیرا بر قا شیدر دروس گفته شد جسد مردگان خو شتریپ
حال اعتقاد  نیبرود. و در ع شیخو یقرارگاه ابد یتا به سو گذاشتندیم

سوار  یقیبا سر سگ، روح مرده را بر قا یزدیس ایداشتند که آنوب
( سیریاُز گاهیمنزلگاه عدالت )جا یبه سو یآسمان لیو در ن دینمایم

 .دینمایم تیهدا

 ریدارد. در اساط یآسمان ییرود بزرگ گنگ منشأ زین یهند ریاساط در
منشأ  زین اتیروا یدارد. در بعض یرودان رود فرات منشأ آسمان انیم

 فُرات از بهشت دانسته شده است.

( السالمهی: از امام باقر)علدیگو یکناس سی: ضرایباب جنّه الدُّن}
: آب فرات از ندیگویکه مردم م ستیباره چ نی: نظر شما در ادمیپرس

که آن از مغرب  یاست در حال نیچگونه چن د،یآیم رونیبهشت ب
 شوند،یم ریدر آن سراز ییهاها و رودخانهو چشمه ردیگیسرچشمه م
است که آن را  یخداوند بهشت یالسالم( فرمود: همانا براهیامام باقر)عل

و ارواح  د،یآیم رونیو آب فرات شما از آن بهشت ب دهیدر مغرب آفر
آن  یهاوهیاز م ند،یآیم رونیخود ب یمومنان در هر شبانگاه از قبرها

و  کنندیرا مالقات م گریدکی ند،یآسایدر آن بهشت م خورند،یم
 یو در فضا کنندیحرکت م شود،یو چون صبح م شناسندیرا م گریهمد

آن بهشت باز  یو پرواز کنان به سو باشند،یم نیآسمان و زم انیم
و در  گردندیخود باز م یبه قبرها کندیو چون آفتاب طلوع م گردند،یم

را  گریدو هم کنندیرا مالقات م گریدکی زیقبرها ن یباال یفضا
 ��.شناسندیم
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